Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

1

2

3

4

5

Číslo
žiadosti

18-BA

25-BA

31-BA

39-BA

Predkladateľ

Robert Jung (zástupca
neformálnej skupiny
občanov)

Ing. Marián Fačkovec

DAPHNE - Inštitút
aplikovanej ekológie

Cyklokuchyňa

Názov projektu

Náučno - rozprávkový
chodník Bobria hrádza

Gešajovské mlyny

Sochárske sympózium na
Devínskej Kobyle

Cyklokuchyňa varí bicykle

Podporená
suma

Miesto realizácie

2 000,00 € Kuchyňa, Malacky

1 500,00 € Zálesie

2 100,00 € Bratislava

1 100,00 € Bratislava

Kraj realizácie

Bratislavský

Bratislavský

Bratislavský

Bratislavský

41-BA

Skautský 40. Zbor
Fénix Modra

Modranskí skauti oživujú
Lesopark

2 100,00 € Modra

Bratislavský

Anotácia

Projekt Náučno-rozprávkového chodníka Bobria hrádza predstavuje vytvorenie
chodníka okolo vodnej nádrže v obci Kuchyňa v okrese Malacky. Súčasťou
projektu je osadenie informačných a rozprávkových tabúľ, vybudovanie mostíkov
cez potoky zásobujúce priehradu vodou a vytvorenie lavičiek a ohnísk.
Špecifikom náučno rozprávkového chodníka bude striedanie náčno-informácie o
miestnej faune a flóre a histórii obce) s rozprávkovými tabuľami (rozprávka na
pokračovanie o vodnej víle žijúcej v miestnej priehrade a jej ochrancoch bobroch.
Cieľom projektu je poskytnúť návštevníkom chodníka miesto na pohyb,
rekreáciu, oddych a športové vyžitie netradičnou formou s možnosťou rozšíriť
svoje vedomosti a vytvoriť miesto, kde budú môcť na čas počas prechádzky
vstúpiť do rozprávky. Možnosť obísť priehradu so zabezpečením výhľadu z
takmer každého miesta chodníka výrazne zatraktívni túto oblasť a pritiahne
návštevníkov z celého Bratislavského kraja.
Zámerom projektu Gešajovské mlyny je na základe pamäti starých obyvateľov,
získaných vedomostí z múzea vodných mlynov v Galante a zápiskov pôvodných
mlynov na rieke Dunaj vytvoriť náučno-informačnú trasu o vodných kolách. Budú
vytvorené 4 konštrukciou odlišné vodné mlyny a 4 informačné tabule s vizuálnym
znázornením vodného mlynu v historickom kontexte. Cieľom projektu je vložiť do
prírodnej scenérie kus histórie, ktorá čerpá z pôvodného spôsobu obživy ľudí.
Rovnako je snahou zveľadiť trasu, ktorú využívajú obyvatelia Zálesia a
susedných obcí na vychádzky, rozšíriť možnosti trávenia voľnočasových aktivít
obyvateľov a umožniť oboznamovanie sa s tradíciami, ktoré boli odpradávna
späté s Malým Dunajom.
NPR Devínska Kobyla patrí medzi prírodné klenoty hlavného mesta a je jednou z
hlavných rekreačných zón Bratislavčanov. Cieľom projektu Sochárske
sympózium na Devínskej Kobyle je vytvorenie oddychovo-náučného miesta,
zlepšenie existujúcej turistickej infraštruktúry osadením lavičiek na sedenie,
informačnej tabule, smerovníkov a odpadkových košov. Súčasťou nového
oddychovo-náučného miesta bude aj malý náučný chodník sochárskych diel.
Prostredníctvom otvorených workshopov v spolupráci s miestnymi sochármi,
budú vytvorené sochy stvárňujúce živočíchy treťohorného mora či náznaky častí
ich tiel, ktoré budú slúžiť ako náučný a popularizačný prvok. Vyvrcholením
projektových aktivít bude celodenné záverečné podujatie spojené s vernisážou
sochárskych diel, informačným stánkom a exkurziami do okolia.
Prostredníctvom pripravovaných verejných akcií spojených s dražbou bicyklov a
príjemným posedením pri káve a hudbe, chce projekt Cyklokuchyňa varí bicykle
priblížiť širokej verejnosti bicykel ako cenovo dostupný, lacný, rýchly a efektívny,
ale aj ekologický dopravný prostriedok, ktorý zároveň zmierňuje problém
Bratislavskej dopravy. Súčasťou projektu je aj oprava bicyklov na pravidelnej
báze, z tohto dôvodu je nevyhnutný nákup zváracej techniky, náradia, ktoré
umožnia rýchlejšiu a profesionálnejšiu opravu bicyklov a ich lepšiu distribúciu v
meste. Cyklokuchyňa bude teda spolu so všetkým zakúpeným náradím "variť"
bicykle pre svojich nových majiteľov a robiť edukatívne workshopy aj so
zahraničnou účasťou na vzájomné zdieľanie skúseností a vedomostí.
Hlavným zámerom projektu Modranskí skauti oživujú lesopark je oprava a
obnovenie turistického značenia a vytvorenie odpočinkových miest na
turistických trasách Pánsky chodník a Harmónia - Zámčisko - Zochova chata.
Projekt má byť jednou z viacerých ciest, ako zvýšiť trvalo udržateľnú schopnosť
byť živým a atraktívnym priestorom pre turistov a návštevníkov. Obnovou
značenia a osadenie nových lavičiek majú zabrániť nekoordinovanému pohybu
návštevníkov lesoparku po chránených biotopoch národného významu. Zároveň
sa predpokladá zatraktívnenie modranského lesoparku pre oblasť cestovného
ruchu a voľno-časového využitia v prostredí Malých Karpát, nenásilnou formou
má motivovať návštevníkov na získavanie nových poznatkov a zapájanie sa do
ochrany a obnovy chráneného prírodného územia.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

6

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

8

Podporená
suma

Miesto realizácie

Kraj realizácie

44-BA

OZ Vlna Chorvátsky
Grob

7

Názov projektu

10-BB

12-BB

Oddychová zóna s detským
ihriskom

Združenie na záchranu Budovanie prístupového
hradu Revište
chodníka na hrad Revište

SZABOLCS NAGY nezávislá skupina
občanov "Filadelfia"

FREESTYLE AREA
FIĽAKOVO

9

27-BB

Ing. Andrea Saxová

ČLOVEČE NEHNEVAJ SA
A HRAJ SA

10

33-BB

Školská knižnica pri
Základnej škole

Dlholúcke zvesti-časopis pre
všetkých

Chorvátsky Grob 1 500,00 € časť Čierna Voda

2 300,00 € Žarnovica

1 500,00 € Fiľakovo

2 000,00 € Veľká Lúka

Bratislavský

Banskobystrický

Banskobystrický

Banskobystrický

450,00 € Muránska Dlhá Lúka Banskobystrický

Anotácia

Obsahom projektu Oddychová zóna s detským ihriskom je realizácia detského
ihriska s oddychovou zónou pre deti bývajúce v lokalite "spisovateľské ulice" v
obci Chorvátsky Grob - Čierna voda. Lokalita "spisovateľské ulice" združuje 4
ulice, ktoré v súčasnosti nie sú prepojené. Realizáciou detského ihriska s
oddychovou zónou dôjde k prepojeniu tejto lokality a predovšetkým vytvorí
priestor pre oddych, zábavu a voľný čas. V rámci projektu budú vybudované
chodníky, osvetlenie, vysadená zeleň, osadené lavičky a preliezky, vybudované
detské pieskovisko. Cieľom projektu je taktiež podporiť komunitný život a
vytvorenie priestoru pre stretávanie sa rodín s deťmi, ktoré žijú v tejto lokalite.
NKP had Revište v katastri mesta Žarnovica je v súčasnosti veľmi ťažko
dostupný, chodník je ťažko prechodný pre osoby, nie je možné do areálu vyviezť
žiadnu techniku ani materiál nevyhnutný na jeho rekonštrukciu. Celková dĺžka
chodníka je asi 400 metrov. Projekt Budovanie prístupového chodníka na hrad
Revište rieši tento problém návrhom na rozšírenie chodníka na 2-2,5 metra
zasekaním do svahu s pozvoľným stúpaním k hradu. Hlavnými cieľmi sú
bezpečnejší a pohodlnejší prístup k lokalite a umožnenie dovozu stavebného
materiálu, náradia, stavebnej techniky a lešenia, potrebných k plánovaným
záchranným prácam na hrade. Rozšírenie chodníka a lepšia dostupnosť budú
viesť aj ku vyššej návštevnosti kultúrnej pamiatky.

Realizácia projektu Freestyle area Fiľakovo rieši absenciu kvalitnej, bezpečnej a
atraktívnej športovej plochy pre freestyle športy v meste a okolí. Predmetný
projekt zabezpečí vytvorenie univerzálneho freestyle parku s profesionálnymi
prekážkami podľa návrhov a potrieb mladých adrenalínových športovcov. Mladí
freestyleri a bikeri plánujú realizáciu svojho zámeru na časti verejného
mestského športoviska, v priestoroch zrekonštruovaného mestského parku.
Realizátori chcú zrekonštruovať staré, svojpomocne zhotovené prekážky a
zostrojiť nové prekážky vhodné pre freestyle bike a street skateboarding. Po
zrealizovaní projektu komunita mladých športovcov usporiada slávnostnú akciu s
ukážkou freestyle športov a koncertom hudobných skupín. Podstatným prínosom
je zapojenie mimoriadne širokého spektra mladých ľudí do realizácie a následnej
údržby areálu, ktorý zabezpečí masám mladých možnosť každodenného
športového vyžitia, prípravy na súťaže a organizovanie zaujímavých akcií.
Obec Veľká Lúka je dynamickou obcou, ktorej demografický vývoj zaznamenal v
poslednom období významnejší nárast počtu malých detí a detí mladšieho
školského veku. Obec však v súčasnosti nemá vytvorené podmienky na
zmysluplné trávenie voľného času rodín s deťmi. Zámerom projektu je vytvorenie
detského ihriska s vežou, šmýkačkou a lezeckou stenou. Súčasťou ihriska bude
herná plocha pre "maxi" verziu spoločenskej hry "Človeče nehnevaj sa" a ďalšie
spoločenské hry, kde deti a ich rodičia budú priamo aktérmi hry a tiež jazierko s
lavičkami. Vybudovaním ihriska sa poskytne priestor na aktívny oddych deťom a
ich rodičom. Účasťou na spoločenských hrách a súťažiach sa nadviažu a
prehĺbia vzťahy medzi deťmi navzájom, ako je medzi rodičmi.
Cieľom projektu Dlholúcke zvesti - časopis pre všetkých je vytvoriť časopis, ktorý
by podporoval život v komunite, zvýšil by informovanosť aj tej skupiny
obyvateľstva, ktorá z určitých dôvodov nemá možnosť o dianí v obci vedieť.
Cieľom je tiež využiť potenciál ľudí, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na
spoločenskom živote v obci, dobrovoľníckou prácou v prospech iných podporiť
rozvoj občianskeho aktivizmu, spropagovať obec Muránsku Dlhú Lúku v rámci
regiónu a prilákať turistov na atrakcie, ktoré sa stávajú tradíciou. Celý realizačný
tím bude pozostávať z dobrovoľníkov, v redakčnej rade budú ľudia rôznych
vekových kategórií či zameraní, čím sa dosiahne pestrosť obsahu časopisu.
Okrem distribúcie po domácnostiach obce, bude časopis uverejnený aj na
internete.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

11

Číslo
žiadosti

37-BB

Predkladateľ

Klub slovenských
turistov, Turistický
oddiel KOS Rimavská
dolina

Názov projektu

Za vôňami Voniacej s
príchuťou histórie

12

43-BB

Občianske združenie
pre rozvoj obce Tuhár

Obnova verejného
priestranstva - miesto
oddychu, kultúry a zábavy

13

58-BB

Občianske združenie
OZ Sebechleby

"Učíme sa hrou"

14

15

60-BB

68-BB

Občianske združenie
Krok za krokom - na samý
Tradície, Rozvoj,
vrchol (lezecká stena v
Ekológia, Našej Dediny
Polomke)
(OZ TREND)

TYMIÁN, ekologické,
vzdelávacie a
mládežnícke centrum

Podporená
suma

1 570,00 €

Miesto realizácie

Tisovec

700,00 € Tuhár

1 000,00 €

Sebechleby

Kremnica

2 940,00 €

Banskobystrický

Banskobystrický

2 050,00 € Polomka

Návrat k tradíciám

Kraj realizácie

Banskobystrický

Banskobystrický

Banskobystrický

Anotácia
Obsahom projektu Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie je oprava a
sprístupnenie turistického okruhu na Voniacu z námestia v Tisovci, v celkovej
dĺžke cca 13 ks. Plánované je vybudovanie oddychových miest so šiestimi
lavičkami a prístreškami na informačné tabule. Na informačných tabuliach budú
texty o faune, flóre a prírodných zaujímavostiach lokalít Voniaca a Martinova
dolina, o SNP a oslobodzovaní mesta, o minerálnom prameni Štiavnica a
podobne. Súčasťou predkladaného projektu je aj vyčistenie studničky pod
Voniacou a vybudovanie prístrešku nad studničkou. Táto bude slúžiť na
občerstvenie pre všetkých turistov a návštevníkov náučného chodníka.
Zrealizovaním projektového zámeru by mesto Tisovec získalo ďalšiu atrakciu,
ktorá by napomohla rozvoju cestovného ruchu v regióne.
Projekt Obnova verejného priestranstva - miesto oddychu, kultúry a zábavy
predstavuje zámer Občianskeho združenia Pre rozvoj obce Tuhár, ktorého
členovia a sympatizanti sa rozhodli riešiť nelichotivý stav verejného priestranstva
obce prostredníctvom úpravy a skrášlenia. V súčasnosti sa tu nachádza iba
betónová studňa a pár prvkov zelene. Cieľom je vybudovať dôstojné miesto pre
oddych, kultúru a zábavu. Na verejnom priestranstve bude vybudovaný
informačný prístrešok, okrasná drevená vidiecka studňa, lavičky a odpadkové
koše. Zároveň budú posadené okrasné dreviny, ako napríklad Čerešňa Sakura a
živý plot z hrabu. Realizáciou projektu obyvatelia obce získajú dôstojné
reprezentačné priestory obce využiteľné na oddych, stretávanie sa, kultúrne
akcie, hry detí a mládeže. Súčasne výsledky projektu podporia rozvoj
cestovného ruchu v obci a regióne.
Zámerom projektu Edukačný a oddychový park "Učíme sa hrou" je vytvorenie
priestoru pre obyvateľov a návštevníkov obce Sebechleby, kde by mohli hravou
formou vzdelávať deti a mládež o histórii obce, o geografickom položení obce a
o faune a flóre regiónu a popritom tráviť voľný čas relaxom. V oddychovom parku
sa utvoria podmienky pre hravú formu vzdelávania prostredníctvom hracích
prvkov, informačných panelov, malej školy v prírode, predmetov typických pre
región a vysadenej zelene. V parku vzniknú viaceré celky, ktoré budú
symbolizovať lokality obce, jednotlivé prírodné dominanty a samostatné objekty
budú malá škola v prírode a altán pre posedenie. Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie kvality života obyvateľov v obci a zatraktívnenie prostredia obce pre
návštevníkov.
V rámci projektu Krok za krokom - na samý vrchol (lezecká stena v Polomke)
bude vybudovaná lezecká stena v nevyužívanej a chátrajúcej budove ŽSR. Ide o
budovu v tvare valca, vysokú 16 m a v jej vnútornom priestore bude stáť
horolezecká stena. ŽSR sú naklonené takémuto využitiu ich priestorov - išlo by o
pilotný projekt, ktorý by mohol inšpirovať aj ďalšie iniciatívy k využitiu týchto
budov na Slovensku. Realizátormi sú mladí ľudia z obce Polomka (členovia i
nečlenovia OZ TREND), ktorí spoločne športujú venujú sa horolezectvu. Cieľom
projektu je vytvoriť nový priestor na športovanie a stretávanie sa mladých ľudí,
urobiť obec príťažlivou a zaujímavou niečím novým pre našich občanov, ale aj
pre návštevníkov obce, priblížiť mladým ľuďom málo dostupný, ale bezpečný
adrenalínový šport, ponúknuť im zmysluplné využívanie voľného času a podporiť
mladých aktivistov, aby sa aktívne zapájali do života obce a jej rozvoja.
Projekt návrat k tradíciám má za cieľ propagovať tradičné hospodárenie, tradičnú
produkciu domácich potravín v BIOkvalite, rozvoj tradičných remesiel, ktoré
spracovávajú produkty z farmy, ako ovčiu vlnu a recykláciu nepotrebných tkanín
na tkané koberce. Zámerom je zviditeľniť malé rodinné farmy v regióne Kremnice
a zvýšiť záujem o ich produkty a vytvoriť sieť producentov a spotrebiteľov aj zo
širšieho regiónu a neďalekých väčších miest. Pre dosiahnutie našich cieľov sme
pripravili deň otvorených dverí na rodinných farmách, sériu informačnodiskusných stretnutí v čajovni, dve remeselné dielne na spracovanie ovčej vlny a
tkanie handričkových koberčekov. Všetko úsilie vyvrcholí I. Biojarmokom v
Kremnici, kde sa slávnostne odovzdajú prvé certifikáty na označenie
regionálneho výrobku.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

16

17

18

19

20

Číslo
žiadosti

70-BB

77-BB

79-BB

80-BB

95-BB

Predkladateľ

Radovan Hrebenda

Občianske združenie

Pavol Szamajdák

MT Biker Hodruša Hámre

Mgr.art.Lucia
Kovalčíková

Názov projektu

Úprava okolia prameňa
Kovohron

URBAN SPOT

MLYNÁDA 2012

Rozšírenie informačnej
infraštruktúry a podpora
zberu informácií

Kreativita v kráteri

Podporená
suma

Miesto realizácie

850,00 € Želovce

1 500,00 €

Banská Bystrica

1 070,00 € Ožďany

610,00 € Hodruša - Hámre

1 160,00 €

Banská Štiavnica

Kraj realizácie

Banskobystrický

Banskobystrický

Banskobystrický

Banskobystrický

Banskobystrický

Anotácia

Úmyslom neformálnej skupiny občanov v rámci projektu Úprava okolia prameňa
Kovohron je vyčistenie okolia prameňa Kovohron, odstránenie odpadkov,
vyčistenie plochy od náletových drevín, odstránenie starého pletiva, výmena
odtokovej rúry a dobudovanie odtokového kanála z dostupného materiálu,
vybudovanie chodníkov a iné terénne úpravy, osadenie stolu, lavičiek, smetného
koša, informačnej a smerovej tabule, zistenie kvality vody minerálneho prameňa
a osadenie informačnej tabule o prameni na základe rozboru. Voda z prameňa je
chutná a osviežujúca, vyhľadávajú ju ľudia zo širokého okolia. Výhodou prameňa
je aj blízkosť verejnej komunikácie, často ho teda navštevujú početní, turisti i
cykloturisti.
Cieľom projektu URBAN SPOT je udržať v meste kultúru, ktorá začína zanikať z
dôvodu, že mesto v zásade už nemá dom kultúry. Prerobením bývalého kina by
predkladatelia chceli vytvoriť priestor na kultúrne, ale aj športové vyžitie. Keďže
na pódiu je umiestnená skateboardová mini rampa, plánuje sa osadenie
viacerých prekážok pre skateboard do priestoru, keďže takýchto dráh je takisto v
meste málo. Na záver projektu bude areál slávnostne otvorený. V projekte ide v
zásade o spojenie viacerých subkultúr a športu, čo považujeme za najväčší
prínos tohto projektu pre svoju cieľovú skupinu, projekt bude mať tiež dobrý vplyv
na celkové spolunažívanie v komunite.
Mlynáda 2012 je súbor víkendových tvorivých akcií zameraných na oživenie
tradičných remesiel, ktoré spestria leto v regióne Gemer a Malohont. Pracovná a
skrášľovacia víkendovka bude slúžiť na prípravu Zeleného mlyna blízko obce
Ožďany v okrese Rimavská Sobota na ďalšie letné víkendové workshopy.
Postupne sa uskutočnia víkendovky zamerané na tanec - Africké rytmy a tance,
keramickú tvorbu, košíkarstvo, prácu s hlinou a hlinenou omietkou a na záver sa
bude konať Kurz prežitia v prírode, ktorý účastníkov naučí orientácii v neznámom
teréne, možnostiam získania potravy z prírody, zapáleniu ohňa bez zápaliek či
tvorbe núdzového prístrešku.
Rozšírenie informačnej infraštruktúry a podpora zberu informácií je projekt
zameraný na osadenie informačnej tabule k projektu Bajkom k tajchom pri
orientačnom mieste 21 Červená studňa a zakúpenie fotopasce, ako moderného
a zároveň nenákladného spôsobu sčítania turistov v oblasti, ktoré bude ďalej
slúžiť na marketingové účely a pri získavaní ďalších finančných prostriedkov na
rozširovanie a udržiavanie vybudovaných cyklotrás. Tabuľa bude forme
veľkoformátovej mapy s kalibračným krížom na rýchlu orientáciu návštevníka v
teréne a budú sa na nej nachádzať informácie o trasách v teréne a tiež o
miestnej bohatej faune a flóre a histórii regiónu.
Projekt Kreativita v kráteri je iniciatívou mladých kreatívnych ľudí, ktorí žijú v
Štiavnických vrchoch, prípadne ich veľmi často navštevujú a inšpirujú sa géniom
loci tohto magického srdca Slovenska. Nadväzuje na letný festival miestne
špecifickej tvorby KREATER, ktorý sa v minulom roku stretol s nečakaným
ohlasom najmä u miestnych obyvateľov. Kreativita v kráteri má ambíciu
aktivizovať rodiacu sa komunitu mladých umelcov so sociálnym cítením,
zmyslom pre estetiku životného priestoru a zachovávanie kultúrnych hodnôt.
Kým festival KREATER sa snaží o atraktívne oživenie prázdnych ulíc a pamiatok
počas niekoľkých letných dní, Kreativita v kráteri má ambíciu oživiť tieto miesta
tvorbou dlhodobo, prípadne natrvalo. Bude sa tak diať prostredníctvom
výtvarných inštalácií, land art, happeningov a workshopov pre verejnosť.
Ambíciou je aktivizovať k tvorbe miestnu mládež, ale aj ostatných obyvateľov
mesta a okolitých dedín.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

21

22

Číslo
žiadosti

07-KE

08-KE

Predkladateľ

Ing. Milan Jurčišin

Cykloklub Rozhanovce

Názov projektu

Obnova románskeho
kostolíka na Senderove 1.etapa

Dostavba Bikeparku
Rozhanovce

Podporená
suma

1 900,00 €

1 250,00 €

Miesto realizácie

Vinné

Rozhanovce

Kraj realizácie

Košický

Košický

23

22-KE

OZ Hnilčík pre
prítomnosť, pre
budúcnosť

Za podzemnou gotikou
(náučné montánne trasy v
Hnilčíku)

1 650,00 €

Hnilčík

Košický

24

38-KE

(No Suggestions)
hradná cesta, OZ

Živý hrad

2 000,00 €

Vinné-hrad nad
obcou

Košický

25

43-KE

ENJOY THE RIDE, OZ

Dirt park (cykloareál pre deti
a mládež)

2 070,00 €

Košice

Košický

Anotácia

Lokalita Senderov - Svätý kríž patrí k jedným z najzáhadnejších miest
nachádzajúcich sa neďaleko východoslovenskej vinohradníckej obce Vinné. Ide
o zrúcaniny románskeho kostolíka z 11. - 12. storočia, z ktorých sa už dnes veľa
nezachovalo. Cieľom projektu Obnova románskeho kostolíka na Senderova 1.etapa je záchrana tejto historickej pamiatky a zatraktívnenie lokality pre
návštevníkov. V rámci projektu bude odstránené krovie a vyčistené okolie,
zakonzervované murivo kostolíka pomocou tradičnej vápennej malty, vybuduje
sa malý prístrešok pre turistov a dve informačné tabule. Nakoniec bude podľa
vzoru zahraničných pamiatok v okolí kostolíka vysiata trávna zmes.
Zámerom projektu Dostavba Bikeparku Rozhanovce je dobudovanie cyklotratí
rozličného charakteru - freeride, northshore, dirtpark, ktoré by slúžili na
trénovanie freeridového bicyklovania všetkým priaznivcom tohto športu, ktorých v
súčasnej dobre nie je málo. Trať má byť podľa plánu variabilná, pre možnosť
využitia začiatočníkmi aj tými najnáročnejšími. Stavba trate prebieha už od júna
2011 a bude pokračovať, kým bude o tento šport záujem. V rámci projektu budú
zakúpené hlavne nástroje a náradie na výstavbu a údržbu tratí. Po dokončení
prác bude bikepark spropagovaný pomocou plagátov a bulletinov, predkladatelia
plánujú zorganizovanie rôznych súťažných podujatí.

Projekt Za podzemnou gotikou je súčasťou dlhodobého úsilia členov OZ Hnilčík
pre prítomnosť, pre budúcnosť o rozvoj turistického ruchu ako hlavnej formy
miestneho rozvoja a využitie existencie atraktívnych objektov po starobylom
miestnom baníctve formou poznávacej turistiky. Po dobývaní miestnych
medených a železných rúd sa zachovalo množstvo objektov - technických
pamiatok, z ktorých časť má značnú historickú a dokumentačnú hodnotu,
atraktívne sú najmä štôlne z 18. storočia. Zmyslom projektu je vybudovanie 2
turistických trás, ktoré by umožňovali návštevníkom bližšie spoznať tieto unikátne
pamiatky. Naplánované je vybudovanie náučnej trasy Bindt (miestna lokalita) so
siedmimi informačnými tabuľami na pamätihodných miestach osady Bindt a
náučnej trasy Cechy - Grétla, rovnako so siedmimi informačnými tabuľami.
Projekt Živý hrad chce prispieť ku skultúrneniu a zatraktívneniu prostredia areálu a okolia hradu nad dedinou Vinné, projekt zároveň uľahčí samotný prístup
na hrad, najmä starším návštevníkom a spropaguje pamiatku verejnosti. V rámci
projektu budú osadené lavice, stoly a sociálne zariadenia k úžitku širokej
verejnosti, pribudnú aj pevné drevené schody ponad suťovisko z východnej
strany. V septembri sa projekt zúčastní Dní na počesť mesta Michalovce s
inscenáciou stredovekej dediny s podporou miestneho múzea. Nepretržite od
júla do októbra bude na hrade prebiehať zber lieskových prútov a vypletanie
košatín a tiež šindliarske práce, do ktorých sa návštevníci hrad môžu aj aktívne
zapojiť.

Realizáciou projektu Dirt park (cykloareál pre deti a mládež) by predkladatelia
radi vytvorili a poskytli priestor predovšetkým deťom, mladým ľuďom a širokej
verejnosti pre rozvoj a tréning základných prvkov technických disciplín cyklistiky a
ich sústavné zdokonaľovanie. Výsledkom projektu bude novovybudovaný Dirt
park - cykloareál, pozostávajúci z viacerých hlinených skokov usporiadaných za
sebou, svojou kvalitou porovnateľný s podobnými cykloareálmi na západnom
Slovensku a v zahraničí. Vytvoria sa nové možnosti športového vyžitia a
skultivované okolie bude slúžiť ako kontaktné miesto pre deti a mladých na
vzájomné spoznávanie, vytváranie priateľstiev, utužovanie spolupatričnosti, pre
športovú činnosť, vzájomnú podporu pri prekonávaní prekážok a solidaritu.
Zároveň dôjde k zlepšeniu kvality života obyvateľov v okolí areálu ako aj na
sídlisku KVP, výsadbou zelene (stromov a kríkov) za účelom obnovenia funkcie
biokoridora a osadením prvkom mestského mobiliáru (koše a lavičky).
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

26

27

28

29

30

Číslo
žiadosti

45-KE

46-KE

09-NR

11-NR

29-NR

Predkladateľ

Domka Košice

Neformálna skupina
občanov pri Krúžku
paličkovanej čipky

Občianske združenie
Artéria

Názov projektu

STREDISKO PRE RODINY

Poď s nami paličkovať

VraK(ing)

Neformálna skupina
občanov mesta Šurany, Noha k nohe (založenie
zas.Mgr. Hana
ihriska pre deti)
Zeleňáková, PhD.

Rodičovské združenie
pri Základnej škole
Obyce

Šport nás spája

Podporená
suma

Miesto realizácie

Kraj realizácie

Projekt Stredisko pre rodiny je zameraný na budovanie širšej komunity rodín na
sídlisku Terasa v Košiciach. Projekt poskytne otvorený a bezpečný priestor na
stretávanie sa, na trávenie voľného času a oddych v mládežníckom stredisku v
centre sídliska. Hlavnými aktivitami na dosiahnutie cieľov projektu sú mesačné
prednášky a vzdelávanie dospelých, nedeľné stretnutia pri káve a hrách, brigáda
mužov a synov pri udržiavaní vonkajších priestorov strediska, beseda so
starostom mestskej časti Košíc, večerné relaxačné cvičenia pre dospelých,
aktivity materského centra a služby detského ihriska, ktoré sa nachádza v areáli
strediska. Školákom ponúka svoje priestory herňa, pre mládež čajovňa pre
tínedžerov. Uskutoční sa tiež kultúrne podujatie pre mládež s názvom Juniáles a
dvakrát týždenne vystúpi amatérsky folklórny súbor Kalvarčan.

1 700,00 €

730,00 €

Strážske

1 640,00 € Nitra

Obyce

Košický

Nitriansky

2 000,00 € Šurany

2 440,00 €

Anotácia

Nitriansky

Nitriansky

Snahou projektu Poď s nami paličkovať je spoločnými silami zabezpečiť
pokračovanie v ručných prácach našich predkov a obnoviť a udržiavať
medziľudské vzťahy, vzájomne si vypomáhať. Projekt zapojí do Krúžku
paličkovanej čipky, ktorý už existuje a pravidelne sa stretáva, aj mládež, deti, ľudí
so zdravotným postihnutím z Domova sociálnych služieb a starších občanov z
Domova dôchodcov. Záujemcovia sa budú stretávať dvakrát týždenne, naučia
sa základným technikám paličkovanej čipky, prácu s paličkami, základné vzory
podľa predlohy, naučia sa pracovať s farbami a vytvárať čipky a obrázky.
Paličkovanie odbúrava stres, napätie a únavu, učí trpezlivosti, zlepšuje
zdravotné ťažkosti a prekonáva bariéru osamelosti. Vyvrcholením projektu bude
súťaž o najkrajšiu prácu a medializácia v miestnych novinách a rozhlase.

V rámci projektu Vrak(Ing.) by chceli predkladatelia zrealizovať exteriérovú
inštaláciu umeleckého charakteru v priestoroch Slovenskej Poľnohospodárskej
Univerzity, ako stálu expozíciu. Miesto tak získa formu oddychovej zóny a taktiež
priestoru pre realizáciu spoločenských (študentských) podujatí, ako napríklad
literárne čítačky, koncerty, výtvarné happeningy, záhradníckej foyer, študentské
besedy, voľné realizácie univerzitných krúžkov a iné. Svojou originalitou a
farebným riešením bude doplňujúcim a ozvláštňujúcim prvkom celej kompozície
školy, ako aj mesta Nitra. Vrak (Ing.) je zároveň jedinečný z hľadiska
využiteľnosti starých vecí, poukazuje na možnosť revitalizácie starého a
nepoužívaného materiálu. Formou témy projektu chcú predkladatelia vniesť do
uponáhľaného a stresujúceho života študentov pozitívne myslenie a hravosť.

Projekt Noha k nohe (založenie ihriska pre deti) sa usiluje o založenie detského
ihriska v Šuranoch, nakoľko deti tohto mesta nemajú k dispozícii samostatný
hrový priestor prístupný bez obmedzenia. Projekt chce inšpirovať k ďalšiemu
budovaniu a rozrastaniu ihriska v príjemnom prostredí sídliska pozdĺž rieky Nitra,
ako aj spojovať dobrovoľníkov usilujúcich sa o zdvih mestskej kultúry s cieľovou
skupinou detí a rodičov. Ihrisko je určené pre deti od 6 rokov. Názov projektu
odkazuje na hrové aktivity ako sú skákanie, lozenie, hojdanie. Deň slávnostného
otvorenia bude dňom detských hier zameraných na tvorivosť a pohyb. Bude
otvorené, resp. symbolicky "pokrstené" farebnými stopami samotných detí. Na
otvorení budú zároveň zúčastnení dospelí informovaní o projekte Noha k nohe.
V obci Obyce sa nachádza znečistená a neupravená časť, ktorá by mohla slúžiť
na oddych a športové aktivity pre ľudí. Zámerom projektu Šport nás spája je
preto vybudovanie príjemného miesta na trávenie voľného času, stretávanie sa a
športové aktivity na tomto priestranstve. Dobrovoľníci by chceli upraviť chodníky,
aby boli vhodné na prechádzky, vybudovať cyklotrasy pre deti a mládež na
bicykloch a vybudovať ihrisko na športové účely. V pláne je tiež vybudovanie
lavičiek na posedenie a odpadkové koše. Do projektu bude zapojená okrem
rodičovského združenia aj obec Obyce, základná škola a veľa dobrovoľníkov.
Projekt bude propagovaný prostredníctvom webových stránok obce a školy a tiež
miestnym rozhlasom, na záver sa uskutoční športový deň pre deti a mládež.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

31

32

33

Číslo
žiadosti

58-NR

66-NR

67-NR

Predkladateľ

Klepáč

TJ AGRO KAMENIČNÁ

Jolana Morvaiová

Názov projektu

Pozdĺž rieky Sikenica

SKATEPARK A IN-LINE
DRÁHA V KAMENIČNEJ

Vybudovanie lurdskej
jaskyne v obci Dedina
Mládeže

Podporená
suma

Miesto realizácie

1 600,00 € Levice-Horša

2 600,00 € Kameničná

2 400,00 € Dedina Mládeže

Kraj realizácie

Nitriansky

Cieľom projektu Pozdĺž rieky Sikenica je vybudovanie náučného chodníka s
možnosťou oddychu v najväčšej prírodnej rezervácii v okrese Levice, v
Horšianskej doline. Chodník je vlastne bývalá poľná cestička a bývalá vodná
priekopa k miestnemu mlynu, ktorá je v súčasnosti zakopaná. V rámci aktivít
projektu sa vyčistia cestičky od krovín, burín, agačov, čím sa znova spojí kataster
Horša, Drženice - Kmeťovce, Žemberovce, osadia sa lavičky a tri informačné a
jedna orientačná tabuľa, a tiež odpadkov koše. Prostredníctvom vychádzok a
organizovaním školských exkurzií, vytvorením propagačných materiálov sa bude
u mladých ľudí vytvárať vzťah k prírode a prírodnému dedičstvu a zároveň
rozširovať vedomosť o potrebe ochrany prírody.

Nitriansky

Realizáciou projektu Skatepark a in-line dráha v Kameničnej sa vytvorí priestor,
kde sa môžu mladí nezáväzne stretávať a naplno sa športovo vyžiť. Budúci
skatepark bude sčasti stavaný svojpomocne, čím si zároveň jeho tvorcovia
vybudujú k nemu určitý vzťah, čo predpokladá aj ich ďalšiu účasť na údržbe
parku. V prvom rade bude upravený terén, vyrovnaný betónový podklad, ktorý sa
pripraví na ďalšie úpravy a vyhladenie. Následne sa na upravenom priestore
umiestnia pripravené moduly skateparku podľa vypracovaného plánika. Po
ukončení prác sa zorganizuje exhibičné vystúpenie in-line korčuliarov a
skateboardistov pre verejnosť. Na toto stretnutie mladých budú pozvaní viacerí
skateri, ktorí budú mať možnosť predviesť svoju šikovnosť a originalitu.

Nitriansky

Obec Dedina Mládeže bola vybudovaná v roku 1949 ako vzorová komunistická
obec. Na základe dlhodobých revolučných tradícií v obci nebol vybudovaný
kostol. Po roku 1989 bola zo strany občanov snaha riešiť rozvoj duchovnej
kultúry, ktorá do dnešného dňa nebola úspešná. Po konzultácii so školským
dekan-farárom bolo dohodnuté, že v prípade, ak obec postaví kaplnku alebo
obdobné zariadenie, bude v nej možné vykonávať náboženské aktivity.
Výsledkom realizácie projektu Vybudovanie lurdskej jaskyne v obci Dedina
Mládeže bude teda možnosť vykonávania náboženských aktivít pre všetkých
občanov obce. V rámci stavebných prác na jaskyni sa uskutoční odstránenie
ornice, výkopové práce pre vybudovanie základov, vybudovanie
železobetónových základov, vybudovanie stien a stropu jaskyne z betónu a
lomového kameňa, osadenie lavíc, dodávka a osadenie sochy Panny Márie,
výsadba zelene, zhotovenie a osadenie informačnej tabule a označenie
sponzora.

Nitriansky

Prostredníctvom realizácie projektu KUK, chce Komunitné centrum vyplniť
chýbajúci kultúrny rozmer na sídlisku Klokočina. Vybudovaním kultúrneho
umeleckého klubu v Komunitnom centre, v ktorom by sa organizovali pravidelné
hudobné večery, komunitné grilovačky spojené s hudbou a tancom, vernisáže a
výstavy fotografií či karikatúr, alebo hranie bábkového divadla pre deti, bude
všetkým vekovým kategóriám obyvateľov sídliska ponúknutá alternatívna
trávenia voľného času a sprostredkovaný umelecký zážitok a kultúra v rôznych
podobách v období leta a skorej jesene. Hudobné večery budú spočívať v
prezentácii amatérskych hudobných skupín a menšinových žánrov, ktoré nie sú
mainstreamové, bábkové predstavenia budú predvedené amatérskymi
divadelnými zoskupeniami z nitrianskeho regiónu, grilovačky budú spojené s
vystúpením country tanečnej skupiny.

Nitriansky

Zámerom projektu Chyť sa šance, vylez z radu je vybudovanie lezeckej steny na
lezenie - bouldering v multifunkčnej krytej športovej hale, určenej pre všetky
športovo zdatné vekové generácie. Lezenie ako voľnočasová aktivita ponúka
priestor na rozhovory a vzájomnú podporu, vytvára atmosféru na odovzdávanie
skúseností. Stena bude prístupná verejnosti počas celého roka, v priebehu
rôznych podujatí v hale aj s odbornými inštruktormi, ktorý zaučia záujemcov do
základov boulderingu. Realizácia výstavby prebehne už v júni, aby mohla stena
počas letných prázdnin slúžiť deťom - účastníkom denných detských táborov,
ktoré sa v hale konajú.

1 200,00 €

34

73-NR

Komunitné centrum

KUK

Nitra

2 000,00 €

35

78-NR

OZ Centrum pre rodinu Nitra
Chyť sa šance, vylez z radu

Nitra

Anotácia
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

Číslo
žiadosti

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Miesto realizácie

Kraj realizácie

1 120,00 €

36

79-NR

OZ Petra Bošňáka

LESOPARK-využitie
rekreačného potenciálu
lesoparku v meste

Miestna organizácia
Jednoty dôchodcov
Verejná zeleň - naša vizitka
Slovenska v Lenartove

37

Šaľa

Nitriansky

1 500,00 € Lenartov

39

40

02-PO

23-PO

36-PO

Slovenský zväz
astronómov amatérov

Združenie Kamenná
veža

Mgr. Mária Majirská

Pod tmavou oblohou náučný chodník

Hrad KAMENICA - NKP
vstávajúca z ruín

Pre nás a naše deti

2 500,00 €

1 500,00 €

Národný park
Poloniny

NKP - hrad
Kamenica

3 000,00 € Raslavice

V medzihrádzovom priestore v lesoparku Šaľa je 10 ha plochy lesného a lúčneho
prostredia. V tomto lesnom prostredí boli vybudované betónové chodníky, ktoré
sprístupnili lokalitu verejnosti na bicyklovanie, šport, pikniky, prechádzky a
sledovanie lesnej zveri. Časom však chodníková sieť zarástla a predkladatelia
projektu Leskopark - využitie rekreačného potenciálu lesoparku v meste si teraz
uvedomujú hodnotu tohto prostredia v súčasnej dobe a prostredníctvom projektu
chcú začať tretiu etapu obnovy areálu, a to umiestnením lavičiek, preliezok,
kontajnerov, držiakov na bicykle, lán pre deti a šachovnicu s vyrezávanými
figúrkami pre dospelých. Nezabúda sa ani na vtáctvo v lesoparku a v rámci
projektu sa vyhotovia a umiestnia aj búdky pre vtáctvo, kde sa bude v zime nosiť
potrava.

Prešovský

Projektom Verejná zeleň - naša vizitka chcú predkladatelia zapojením verejnosti
(aj seniorov) dosiahnuť skultivovanie a oživenie verejných priestorov pri
cintoríne, aby sa tak zvýšila príťažlivosť obce nielen pre domácich, ale aj pre
návštevníkov. Zapojenie verejnosti do obnovy verejných priestorov prináša
zmenu myslenia k využívaniu týchto priestorov miestnou komunitou, podporuje
vzájomnú komunikáciu a vytváranie dobrých medzigeneračných vzťahov v
komunite. V rámci projektu bude vybrané územie podrobené zisťovaniu predstáv
verejnosti o jeho využívaní a vzhľade, nasledovať bude verejná prezentácia
projektu so zapracovaním pripomienok verejnosti, v samotnej realizačnej časti
bude plocha skultivovaná a na záver budú v priestore vyrobené a osadené vtáčie
búdky.

Prešovský

Pod tmavou oblohou je projekt zameraný na zachovanie prírodných hodnôt
súvisiacich s mimoriadne aktuálnou problematikou svetelného znečistenia ako
vážnej ekologickej záťaže. Prispeje k rozvoju špecifického cestovného ruchu,
nakoľko Park tmavej oblohy Poloniny je jediným územím svojho druhu u nás.
Zámerom projektu je prostredníctvom informačných tabúľ na náučnom chodníku
zvýšiť jeho informovanosť z vzdelanie verejnosti o problematike svetelného
znečistenia, jeho vplyvu na životné prostredie a nutnosti ochrany nočného
životného prostredia, zvýšiť atraktivitu územia vybudovaním náučnej trasy, ktorá
bude doplnená o inovatívne vzdelávacie prvky. Na záver sa bude konať
slávnostné otvorenie NCH, jeho absolvovanie a ukážky ekohier a
environmentálnych aktivít.

01-PO

38

Anotácia

Prešovský

Prešovský

Projekt HRAD Kamenica - NKP vstávajúca z ruín sleduje zapojenie členov OZ
Kamenná veža, ľudí z obcí pod hradom, sympatizantov a hlavne mladých ľudí na
dobrovoľníckej báze pri skvalitnení podmienok života v regióne v úzkom
prepojení na prírodné a kultúrne hodnoty. Cieľom tohto projektu je pokračovanie
záchrany NKP hradu Kamenica, jeho pamiatkových objektov formou
archeologického výskumu, georadarového prieskumu a záchranných murovacích
prác. Na realizácii tohto projektu sa zúčastnia aj zahraniční dobrovoľníci cestou
spolupráce s OZ INEX Slovakia, zapoja sa aj obce Kamenica a Lúčka ležiace
pod hradom. Realizácia tohto projektu bude jednak prejavom občianskej miestnej
aktivity a zároveň aj nástrojom občianskej angažovanosti, aktivizácie ďalších
občanov a miestnych komunít.

Projekt Pre naše deti je venovaný rodinám s malými deťmi z obce Raslavice, ale
aj všetkým jej obyvateľom a návštevníkom. Predkladatelia sa rozhodli využiť
priestranstvo v centre obce na verejné detské ihrisko, chodník zdravia ako
prevenciu plochých nôh, priestor na posedenie si v záhradnom altánku v tvare
stredovekého hradu obkoleseného priekopou s dvoma vchodmi cez mostíky.
Návštevníci budú môcť aj opekať na prírodnom ohnisku a zaobstarať si aj bylinky
z bylinkovej záhradky. Samozrejmosťou je možnosť bezberiérového prístupu. V
lete by sa priestor dal využiť na premietanie letného kina, prípadne koncertov pod
holým nebom. Všetky aktivity smerujú k podpore spoločenského života v obci,
vzájomnému stretávaniu sa a tráveniu voľného času na čerstvom vzduchu.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

41

42

43

44

45

Číslo
žiadosti

45-PO

02-TN

05-TN

13-TN

29-TN

Predkladateľ

VRAVKA

Lucia Zemanovičová a
spolužiaci

Bojnický skrášľovací
spolok - občianske
združenie

Názov projektu

"Príbehy starého železa"

Vybudovanie náučného
chodníka ku pieskovým
guliam

Vytvorenie oddychovej zóny
v pravekom areáli
neandertálcov

Kultúrne a spoločenské Voľnočasová zóna na
stredisko Prievidza
Námestí slobody v Prievidzi

OZ Hrad Tematín

Severák

Podporená
suma

Miesto realizácie

500,00 € Vranov nad Topľou

2 890,00 €

Prešovský

Chrenovec - Brusno Trenčiansky

1 500,00 € Bojnice

1 900,00 € Prievidza

1 000,00 €

Kraj realizácie

hrad Tematín, k.ú
Lúka

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

Anotácia

Projekt Príbehy starého železa sa sústredí na aktivizáciu seniorských
dobrovoľníkov pre komunitu pasívnych seniorov vo Vranove nad Topľou a
cieľom zapojiť ich do prípravy konkrétnych podujatí - výstavy dobových fotografií,
rodokmeňov a kultúrneho tradičného podujatia s názvom Čaj o piatej s old disco i
ľudovou hudbou. Stabilizácia jadra dobrovoľníkov a oslovenie nových členov
seniorskej komunity využíva tradičné motivačné a informačné stretávania sa a
debaty v klubovni, kde sa pripravia prednášky o príležitostiach pre dobrovoľníkov
zapojených do tretieho sektora, inštruktáž z geneaológie o tvorbe rodokmeňov i
príprava pokračovania projektu.
Projekt Vybudovanie náučného chodníka ku pieskovým guliam rieši
sprístupnenie mimoriadnej geologickej zaujímavosti pieskovcových guľovitých
útvarov takzvaných Brusnianskych gúľ, ktoré vznikli bez zásahu človeka. Cieľom
projektu je zachovanie jedinečnej prírodnej pamiatky, rozvoj cestovného ruchu,
zviditeľnenie obce a regiónu a nakoniec i snaha o zapísanie tohto prírodného
úkazu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V rámci aktivít projektu bude
vyčistené okolie lokality a samotného miesta výskytu gúľ od čiernych skládok,
úprava a sprístupnenie chodníka k tejto lokalite, odstránenie divokých porastov,
pokosenie trávy, terénne úpravy, teda zasypanie nebezpečných jám po ťažbe
piesku a vykopanie zasypaných pieskových gulí, vybudovanie ohniska a
osadenie stolov a lavičiek a osadenie informačných a smerových tabúľ.
Vytvorenie oddychovej zóny v pravekom areáli neandertálcov je projektom
občianskeho združenia Bojnický skrášľovací spolok, v rámci ktorého bude
vybudovaná zaujímavá verejná oddychová "praveká" zóna pre rodičov s deťmi v
prírode. Bude obsahovať drevené preliezky so zaujímavými hernými prvkami pre
deti, pieskovisko s odnímateľným krytom, kovové makety pravekého mamuta a
nosorožca s otvormi na simuláciu dávneho spôsobu lovu týchto zvierat pravekým
dreveným oštepom, lavičky na sedenie, odpadkové koše a informačná tabuľa.
Projekt si kladie za cieľ zblíženie obyvateľov a rozvoj komunitného života a
zároveň budovanie pocitu hrdosti domácich obyvateľov k vlastnému regiónu a
jeho bohatej histórii.
Projekt Voľnočasová zóna na Námestí slobody v Prievidzi vytvára priestor pre
obyvateľov a návštevníkov mesta Prievidza na oddych a zmysluplné trávenie
voľného času priamo v centre mesta, ktoré je z hľadiska historického a
sociálneho prirodzeným miestom stretávania sa obyvateľov. Centrum mesta
ostáva v súčasnosti po skončení prevádzky bánk a obchodov ľudoprázdne,
komunitný život je slabý, chýba ponuka zaujímavých voľnočasových aktivít.
Cieľom predkladaného projektu je oživiť námestie realizáciou voľnočasovej zóny,
ktorá bude v letných mesiacoch prístupná všetkým obyvateľom mesta. Plánom je
vybudovať petangové ihriská, stolíky na šach, oddychovú zónu so sedením, letnú
čitáreň a zóna bude tiež miestom organizovania sprievodných podujatí.
Projekt Severák je pokračovaním konzervačných prác, ktoré prebiehajú na hrade
Tematín od roku 2007. V roku 2012 je v pláne doplnenie vypadnutých častí
muriva na severnom paláci a dokončenie archeologického výskumu v objektoch
východná bašta a gotická brána. Dobrovoľníci sa budú podieľať aj na výrobe
trámov tradičnými remeselnými technikami, likvidácií nelegálnych ohnísk, zbere
smetí po turistoch, výrobe a rozmiestňovaní drevených prvkov v intraviláne
hradu, ktoré sú určené pre aktívny oddych návštevníkov tejto národnej kultúrnej
pamiatky. Počas realizácie projektu zažijú dobrovoľníci z celého Slovenska leto a
jeseň plné rôznorodých aktivít. Okrem pracovných činností sa môžu aj
návštevníci hradu zapájať aj do hier a prednášok renomovaných odborníkov z
oblasti konzervácie pamiatok. Do prác pri obnove hradu budú okrem mladých
dobrovoľníkov zapojení aj obyvatelia okolitých miest a obcí.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

46

47

48

49

Číslo
žiadosti

32-TN

42-TN

44-TN

Predkladateľ

Trenčianska nadácia

Neformálna skupina
občanov

TJ Požiarnik Jalovec

Názov projektu

Komunitné lavičky

Náučný chodník prírodou
obce Malinová

"Dajme šancu deťom
športovať"

"Plníme deťom sen o
detskom ihrisku"

59-TN

Neformálna skupina
starostlivých rodičov

50

07-TT

Ing.Svetlana
Petrovičová, Materský
klub Smolenických
drobčekov

Podporená
suma

Miesto realizácie

1 210,00 € Trenčín

1 000,00 € Malinová

1 500,00 € Jalovec

Trenčiansky

Trenčiansky

Trenčiansky

1 000,00 €

Čachtice

"Urobme deťom ihrisko,
Smolenice"

Kraj realizácie

840,00 € Smolenice

Trenčiansky

Trnavský

Anotácia

V rámci projektu Komunitné lavičky bude vybraných minimálne 5 miest v
Trenčíne, kde bude vhodné umiestniť nové komunitné lavičky. Každá lavička
bude venovaná jednej konkrétnej osobnosti Trenčína, čo bude vizualizované na
samotnej lavičke prostredníctvom tabuľky. Výber miest, kde budú komunitné
lavičky umiestnené zabezpečia samotní obyvatelia Trenčína prostredníctvom
fotografickej súťaže a zároveň odborní zástupcovia mesta. Projekt bude
odštartovaný širokou kampaňou na oboznámení verejnosti so zámerom nadácie
a rokovaniami s partnermi, pokračovať bude prípravou fotografickej súťaže,
zvažuje sa tiež otvorenie nadačného fondu, prípadne verejnej zbierky za účelom
zozbierania financií na ďalšie komunitné lavičky. Záverom projektu bude výstava
fotografií, úprava miest na umiestnenie lavičiek a ich inštalácia. Pokračovanie
projektu plánujú predkladatelia zabezpečiť pravidelnými aktivitami pri lavičkách,
ako je napríklad čítanie.
Náučný chodník prírodou obce Malinová, zrealizovaný v rámci rovnomenného
projektu obyvateľmi obce Malinová, bude prierezom histórie osídlenia obce od
roku 1339 z dôvodu banskej činnosti - ťažby zlata, návštevník získa informácie o
rašeliniskách, vzácnych druhoch fauny a flóry, oboznámi sa s lesom a lokalitami,
kde je na rozlohe 10 ha obrovské množstvo okružliakov, ktoré sú tu z obdobia
ťažby zlata. Trasa bude trvalo vyznačená, bude slúžiť na orientačný beh v
miestnom členitom teréne alebo prechádzku pre jednotlivcov i skupiny žiakov či
študentov, pri ktorých na naučia používať buzolu priamo v teréne. Projekt zahŕňa
osadenie 4 informačných tabúľ a jedného smerovníka, nákup buzol, propagáciu
chodníka i tlač informačných materiálov a máp.

Obec Jalovec bola v roku 2010 poškodená povodňami. Mladí tak úplne stratili
možnosť športového vyžitia na ploche, ktorú predtým využívali na futbal, volejbal,
basketbal, tenis či ľadový hokej. Obyvatelia obce si priestor po povodni vyčistili,
obec poskytla niektoré prvky pre športové využitie. Cieľom projektu Dajme šancu
deťom športovať je vytvoriť podmienky pre športové aktivity detí a mladých,
upraviť verejné priestranstvo, ale aj podporiť občiansky aktivizmus a prispieť tak
k rozvoju obce. Predkladatelia chcú vytvoriť mantinely okolo plochy a osadiť
ochranné pletivo zo zadnej strany, aby bola zabezpečená bezpečnosť pre
všetkých. Drevené mantinely zhotoví miestny remeselník bez nároku na odmenu
a plocha bude zatraktívnená tiež vysadením drevín pri oddychových lavičkách.

Obsahom projektu Plníme deťom sen o detskom ihrisku je vybudovanie prvého
verejného detského ihriska v obci Čachtice. Detské ihriská v súčasnosti
predstavujú pre deti všetkých vekových kategórií nenahraditeľnú príležitosť tráviť
svoj voľný čas a plnia nezastupiteľnú úlohu v celkovom telesnom, duševnom i
sociálnom rozvoji dieťaťa. Zároveň sú však miestom stretávania sa, komunikácie
a oddychu dospelých. Obec poskytla plochu na vybudovanie ihriska i náradie
potrebné na jeho realizáciu. Z finančného daru Nadácie Orange budú zakúpené
doplňujúce a nové prvky detského ihriska, ako je šmykľavka, hojdačka a
dvojhojdačka, vahadlové hojdačky vážka, jednopružinové kolísadlá a kolotoč.
Aktívne mamičky zo Smoleníc sa rozhodli projektom Urobme deťom ihrisko,
Smolenice vyzvať a zapojiť obyvateľov Smoleníc do vybudovania ihriska v obci.
V obci nie je žiadne verejne prístupné ihrisko, hoci v nej žije 400 detí do 15
rokov. Ihrisko bude vybudované vo verejne prístupnej trávnatej záhrade
kultúrnospoločenského domu. Projekt počíta s osadením veže so šmykľavkou,
preliezkou - lezeckou stenou a strunovou hojdačkou pre najmenšie deti.
Vybavenie doplnia lavičky a odpadkový kôš. Ihrisko poskytne bezpečné miesto
pre hru a príjemné prostredie spoločenského kontaktu rodičov. V budúcnosti
plánujú predkladatelia rozšíriť priestor o prvky zaujímavé pre väčšie deti a
ponúknuť im tak lepšiu alternatívu ako pobyt na ulici.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

51

52

Číslo
žiadosti

12-TT

14-TT

53

32-TT

54

39-TT

55

10-ZA

Predkladateľ

Občianske združenie
NAPRAFORGÓ

Dedičstvo otcov
zachovaj nám Pane.

Neformálna skupina
občanov - matiek z
Hradišťa pod Vrátnom

o.z. Umbra

Občianske združenie
TATRY

Názov projektu

"Zahrajme sa ešte
chvíľku...P"

Akútna záchrana areálu
veľkomoravský dvorec
Kostolec formou
dobrovoľníckych
workshopov

Ihrisko LuKa - Hradište pod
Vrátnom

Revitalizácia Tomášikovskej
duny pre ekovýchovné účely

Zelená oáza pri škole II.

Podporená
suma

Miesto realizácie

830,00 € Vrakúň

2 500,00 €

k.ú. Ducové pri
Piešťanoch

Kraj realizácie

Trnavský

Trnavský

Hradište pod
Vrátnom

Trnavský

1 000,00 € Tomášikovo

Trnavský

830,00 €

1 000,00 € Liptovský Mikuláš

Žilinský

Anotácia

Zámerom projektu Zahrajme sa ešte chvíľku... je výstavba nového detského
ihriska pre širokú verejnosť pri športovom areáli v obci Vrakúň. Na realizácii
projektu sa bude aktívne podieľať široký okruh občanov obce i súkromných
podnikateľov. Ihrisko vybavené prvkami JUNGLE GYM, domčekom, šmýkačkou,
hojdačkami a mostovým modulom bude spolu s lavičkami na posedenie tvoriť
príjemné športovo-rekreačné miesto pre mladé rodiny s deťmi a mamičky na
materskej dovolenke. Keďže detské ihrisko bude vybudované vedľa futbalového
ihriska, bude to mať vzájomný pozitívny synergický účinok na ich návštevnosť a
deti zároveň získajú kladné vzory aktívneho trávenia voľného času.
V súčasnosti je celá archeologická lokalita Kostolec - Ducové v dezolátnom
stave, palisádové opevnenie je poškodené a zarastené, chýba informačné
značenie, oddychové zóny aj prístupová komunikácia. Prostredníctvom
dobrovoľníckych workshopov, víkendových i celotýždňových, pod vedením
odborného dozoru si predkladatelia prostredníctvom projektu Akútna záchrana
areálu veľkomoravský dvorec Kostolec formou dobrovoľníckych workshopov
kladu cieľ zachrániť predmetnú lokalitu a vybudovať archeopark. Zároveň sa
predpokladá vytvorenie vzťahu mladých ľudí ku kultúrnym a historickým
hodnotám a aktívne a zmysluplné napĺňanie voľného času mladých. V letných
mesiacoch sa bude konať tematická výstava priamo v areáli, určená pre širokú
verejnosť.
Cieľom projektu Ihrisko LuKa - Hradište pod Vrátnom je vybudovať verejne
prístupné detské športové ihrisko v obci za aktívneho prispenia občanov obce
formou dobrovoľníckych prác i verejnej zbierky, pod vedením skupinky aktívnych
mamičiek z obce. Hlavným zámerom je vytvorenie športovo-oddychovej zóny s
hojdačkami, šmykľavkou, preliezkami a lavičkami pre dospelých, ktorá bude
miestom spájania a socializácie obyvateľov dediny, od malých detí a mladých
rodín až po seniorov. Toto umožní spoločné trávenie voľného času ľuďom
všetkých generácií tak, ako to bývalo v minulosti.
Hlavnou myšlienkou projektu "Revitalizácia Tomášikovskej duny pre
ekovýchovné účely" je revitalizácia prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp ako
refúgia pieskomilných organizmov v človekom intenzívne využívanej agrárnej
krajine. Cieľom projektu je zároveň zvýšenie environmentálneho povedomia
miestneho obyvateľstva a žiakov základných a stredných škôl mikroregiónu
formou informačných letákov, prednášok a terénnych exkurzií. Výstupom
projektu budú okrem letákov aj obšírnejšie informačné brožúry o prírodných
hodnotách pieskovej duny a náučná tabuľa umiestnená priamo na lokalite.
Zatraktívnenie územia a informovanosť verejnosti prispejú l zvýšeniu popularity a
záujmu o ochranu tohto územia a predchádzaniu jeho neracionálneho
poškodzovania.
Hlavným zámerom projektu Zelená oáza pri škole II. je pokračovať v revitalizácii
školského areálu ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši zohľadňujúc pri tom
návrhy a požiadavky žiakov školy. Bude vytvorený živý plot okolo učebne v
prírode a v exteriéroch školy budú umiestnené pergoly s popínavými ružami.
Učebňa v prírode bude umožňovať vyučovanie prírodovedných predmetov na
čerstvom vzduchu. Bude vybavená lavicami a stolmi, ktoré umožnia realizovať
riadne vyučovanie. V širšom okolí učebne v prírode budú vysadené typické
dreviny. Živý plot bude prirodzene izolovať priestor učebne od iných funkčných
priestorov areálu školy. Projekt budú realizovať žiaci ZŠ Janka Kráľa pod
odborným vedením OZ Tatry.

Podporene projekty s anotaciou SPVR 2012

Page 11

Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

56

57

Číslo
žiadosti

12-ZA

22-ZA

Predkladateľ

Klub orientačných
športovcov
Ružomberok

Názov projektu

Tajomstvá Vlkolínca

Miroslav Kufa, Vladimír
Umelá lezecká stena Čadca
Pawlus

Podporená
suma

1 300,00 €

1 900,00 €

Miesto realizácie

Vlkolínec a blízke
okolie

Čadca

Kraj realizácie

Žilinský

Žilinský

58

27-ZA

Klub mladých
Žabokreky

Máme potenciál - bude to
super!

2 000,00 € Žabokreky

Žilinský

59

34-ZA

IPEA n.o.

Okno do minulosti Dolnej
Oravy

1 300,00 € Vyšný Kubín

Žilinský

60

37-ZA

Mestské kultúrne
stredisko Dolný Kubín

MAZEL TOV (veľa šťastia)

1 600,00 €

Dolný Kubín

Žilinský

Anotácia

Klub orientačných športovcov Ružomberok si projektom Tajomstvá Vlkolínca
kladie za cieľ zatraktívnenie turisticky významnej destinácie - dedinky Vlkolínec
zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO prostredníctvom poskytnutia zaujímavej a pre Slovensko novej turistickej aktivity vytvorením permanentných orientačných turistických tratí. Tieto budú zakreslené
na špeciálnej mape, ktorá bude vytvorená v medzinárodnom mapovom kľúči a
aktivita bude tiež propagovaná na internete. Trate budú slúžiť nielen turistom, ale
tiež žiakom a domácim obyvateľom na rôzne edukačné, turistické či športové
aktivity a vďaka práci dobrovoľníkov budú udržiavané aj v budúcnosti, ide teda o
projekt s trvalými výstupmi.
V celom regióne Kysúc nie je žiadna verejne prístupná umelá horolezecká stena.
Preto je cieľom projektu Umelá lezecká stena Čadca postaviť umelú lezeckú
stenu o rozlohe 84 m2, ktorá má slúžiť mládeži a širokej verejnosti regiónu Kysúc
a turistom navštevujúcich oblasť Kysuckých Beskýd. Predkladatelia chcú
pritiahnuť mládež k športovým činnostiam na Kysuciach a zatraktívniť mesto
Čadca pre mladých. Stena bude tiež poskytnutá HO James pre detský
horolezecký krúžok. Stena bude vystavaná certifikovanou stenou, do úpravy
okolia a šatní budú zapojení dobrovoľníci. Títo tiež namontujú chyty a vyznačia
lezecké cesty. Horolezecký klub James zabezpečí vykonanie kurzu cvičiteľov na
umelých stenách, ktorého sa zúčastnia dobrovoľníci, ktorí budú neskôr dozerať
na bezpečnosť používania steny.
Zámerom Klubu mladých Žabokreky je prostredníctvom projektu Máme potenciál
- bude to super! skultivovať, hlavne vyčistiť a odburiniť, neudržiavanú plochu za
futbalovým štadiónom a vytvoriť na nej military ihrisko na paintball. Súčasťou
projektu je svojpomocné zhotovenie prekážok z dreva, slamy, starých stanov,
pneumatík a podobne, stavba ochranného oplotenia medzi budúcim
paintballovým ihriskom a športovým areálom, rozmiestnenie prekážok v teréne a
zakúpenie vybavenia na paintball. Ihrisko bude slúžiť najmä mladým z obce, aby
mohli využiť svoj voľný čas zmysluplne, tiež sa predpokladá trvalá starostlivosť z
ich strany o vytvorené ihrisko, aby toto mohlo plniť svoj účel čo najdlhšie.
Nezisková organizácia priateľov experimentálnej archeológie - Ipea, chce
projektom Okno do minulosti Dolnej Oravy zhmotniť a oživiť pravekú kultúru
regiónu Dolnej Oravy v lokalite Vyšný Kubín, za pomoci experimentálnej
archeológie, formou archeoparku. Jej cieľom je čo možno najvernejšie
zrekonštruovať praveký spôsob života a vytvoriť tým okno do minulosti, cez ktoré
by sa návštevníci mohli pozrieť do pravekej domácnosti a bežného života
pravekého človeka. Konkrétne by sa jednalo o rekonštrukciu obydlia lužickej
kultúry doby bronzovej s obytným, skladovacím, výrobným areálom a tiež
areálom chovu hospodárskych zvierat. Uvedením archeoparku do praxe bude
ovplyvnená najmä oblasť cestovného ruchu, ambíciou predkladateľov je
zaradenie Vyšného Kubína medzi ostatné turisticky atraktívne strediská na
Orave.
Mazel tov (veľa šťastia) je výzvou pre obyvateľov mesta Dolný Kubín a jeho
okolia, aby venovali spomienku na židovskú komunitu, ktorá tu žila a bola
súčasťou spoločenského života. Preto sa v Deň obetí holokaustu a rasového
násilia pri príležitosti 70. výročia prvého transportu židov z mesta Dolný Kubín
uskutoční v spomienkové popoludnie venované tejto komunite, organizované v
spolupráci s predstaviteľmi cirkví a zástupcami mesta. V priestoroch bývalej
synagógy sa v súčasnosti nachádza kino, kde bude inštalované trvalá expozícia
histórie židovskej náboženskej obce regiónu a na neďalekom židovskom
cintoríne bude osadený pamätný kameň pre všetkých, ktorí na dolnokubínskom
cintoríne mohli ležať, ale okolnosti druhej svetovej vojny ich zanechali na iných
miestach. Hlavný program stretnutia budú sprevádzať ďalšie aktivity, ako je
čistenie a úprava židovského cintorína, exkurzia do Svienčimu, prednášky s
odborníkmi a filmové premietanie.
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Zoznam projektov podporených v grantovom programe Šanca pre váš región 2012

Poradové
číslo

61

62

63

64

65

Číslo
žiadosti

44-ZA

47-ZA

50-ZA

63-ZA

69-ZA

Predkladateľ

PRALES

OZ Misia mladých

Spolok rodákov Jozefa
Kronera

OZ Detský folklórny
súbor Cindruška

Liptovské múzeum v
Ružomberku

Názov projektu

Ako medveď pomôže v
rozvoji Rajeckému regiónu

Po stopách meteoritu

Železničiarske múzeum ako to videl Jozef Kroner

Oživené zbojnícke historky z
Liptova

Múzeum deťom starodávne detské hry v
múzeu v prírode

Podporená
suma

500,00 €

Miesto realizácie

Rajecká Lesná,
Fačkov, Rajec

1 400,00 € Vavrečka

1 000,00 € Staškov

1 300,00 € Liptovský Hrádok

1 400,00 €

Múzeum litovskej
dediny v Pribyline

Kraj realizácie

Žilinský

Žilinský

Žilinský

Žilinský

Žilinský

Anotácia

Projekt Ako medveď pomôže v rozvoji Rajeckému regiónu prináša priblíženie
života medveďa hnedého ľuďom Rajeckej doliny tak, aby sa dosiahlo
zlepšovanie spolunažívania človeka a nášho najväčšieho predátora, výhodné
pre obe strany a tým zvyšovanie pridanej ekohodnoty regiónu v dlhodobom
horizonte. Projekt osloví obyvateľov regiónu v každom veku, bude vytvorený
medvedí kútik pre deti - priestor na detské hry v medveďom brlohu, uskutočnia
sa terénne exkurzie pre žiakov, študentov a učiteľov, workshop stopárstva a
dobrovoľnícke veľkoplošné spočítanie medveďa hnedého, rysa ostrovida a vlka
dravého v časti regiónu, výcvik potenciálnych ekoturistických sprievodcov. Vo
všetkých obciach regiónu budú rozmiestnené veľké plagáty a informačný
materiál a zriadi sa medvedí kútik prístupný verejnosti. Výsledkom projektu bude
zníženie strachu a napätia ľudí z našej najväčšej šelmy jej poznávaním.
Projekt Po stopách meteoritu vznikol z iniciatívy OZ Misia mladých a obce
Vavrečka a chce prezentovať v regióne formou informačných tabúľ meteorit,
ktorý bol na tomto území objavený v 19.storočí a radí sa medzi 20 najväčších
železných meteoritov na svete. Štyri informačné tabule, ktorých osadenie a
príprava sa bude uskutočňovať za pomoci miestnych obyvateľov z dobrovoľných
združení vytvoria za obcou turistický chodník, ktorý si dáva za cieľ stať sa
dominantou obce a možnosťou pre rodiny s deťmi absolvovať zaujímavú
prechádzku a zároveň zapojiť sa do vedomostnej súťaže. Do projektu bude na
záverečnej Slávnosti meteoritov zapojená celá obec formou tvorivých dielní pre
deti, podávania guľášu a pozorovania meteoritov.
Zámerom projektu "Železničiarske múzeum - ako to videl Jozef Kroner" je
vybudovanie interiéru železničiarskeho múzea v budove stanice obce Staškov,
vytvorenie expozície v nadväznosti na zrekonštruovaný rodný dom Jozef
Kronera a poskytnutie informácií verejnosti o železnici medzivojnového obdobia,
sprístupnenie artefaktov z múzea a rodinného archívu Zuzany Kronerovej a
poskytnúť tak turistom a záujemcom o rodný dom Jozefa Kronera zo Slovenska i
zahraničia ďalší atraktívny turistický cieľ, čím bude podporený rozvoj
regionálneho turizmu. Realizáciou projektu predkladatelia očakávajú ďalšie
zhodnotenie už vybudovaného diela - rodného domu Jozefa Kronera práve
záberom na širší kontext jeho detstva v strážnom domčeku a na stanici a života v
súvise so železničiarskym povolaním jeho rodičov.
Projekt "Oživené zbojnícke historky z Liptova" je zameraný na pripomenutie si
ľudového hrdinu Juraja Jánošíka a s ním úzko spojenej zbojníckej tematiky v
ľudovom folklóre. Zámerom je priblížiť deťom z Detského folklórneho súboru
Cindruška z Liptovského Hrádku, ich rodičom i širokej verejnosti život Juraja
Jánošíka ako najznámejšieho slovenského ľudového hrdinu - zbojníka. Formou
spracovania uchovaných povestí, ľudových piesní, ale i zbojníckych tancov
vytvoriť komplexný program Detského folklórneho súboru Cindruška, s ktorým sa
budú prezentovať širokej verejnosti. Súčasťou projektu je aktivizácia detí,
rodičov, starých rodičov a priateľov súboru na tvorbe kostýmov, dobových
odevov a rekvizít prostredníctvom tvorivých dielní.
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa v rámci projektu Múzeum deťom starodávne detské hry v múzeu v prírode stane miestom vytvorenia netradičného
detského ihriska s originálnou dedinskou architektúrou v spojení s figurálnymi
plastikami, ktoré sú inšpirované tradičnou ovčiarskou kultúrou charakteristickou
pre región Liptov. Základným použitým materiálom bude ekologický materiál drevná hmota. Hlavným zámerom projektu je priblíženie hier minulosti deťom
súčasnosti a zvýšenie tak ich historického povedomia prostredníctvom
vytvorenia priestoru na tradičné hry - s loptou, gúľanie ráfika, húsky, húsky, hra
na popolušku, stavanie studní z dreva, skákanie cez švihadlo a iné.

100 000,00 €
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